PROTOKÓŁ nr III/2014
obrad z III Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji
odbytej w dniu 29.12.2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55
Ad 1.
Przewodnicząca Rady Miasta radna Elżbieta Ostrowska powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy
Miejskiej Lędziny o godzinie 15.00 otworzyła obrady słowami:
OTWIERAM III SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VII KADENCJI ( 2014 – 2018)
Przewodnicząca Rady serdecznie powitała Burmistrza Miasta Panią Krystynę Wróbel, Skarbnik
Miasta Panią Dorotę Przybyła, Panią Sekretarz Alicję Bobiec, Radnego Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego Pana Starostę Henryka Barcika, zebranych radnych, gości oraz przedstawicieli prasy.
Zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z LIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku,
b) z I Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2014 roku,
c) z II Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 4 grudnia 2014 roku.
4. Przedstawienie planu pracy Rady Miasta oraz komisji stałych Rady Miasta na 2015 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 – 2025;
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok;
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 – 2025;
d) Budżetu Miasta Lędziny na 2015 rok;
e) zmiany uchwały Nr LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów;

f) zmiany uchwały Nr LIII/421/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok;

g) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
h) pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;
i) udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;
j) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;
k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok;
l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2015 rok.
8. Informacje.
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9. Zakończenie.
Głos został udzielony Burmistrzowi Miasta.
Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel zawnioskowała o zmianę porządku obrad Sesji w
zwracając się o wykreślenie punktu 7c podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 – 2025 oraz punktu 7d podjęcie uchwały w sprawie
Budżetu Miasta Lędziny na 2015 rok. Kolejno zawnioskowała o wprowadzenie do porządku
obrad do punktu 7c projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
oznaczany 12 – miesięcy –kolejnej umowy w przedmiocie najmu części pomieszczeń oraz
części gruntu stanowiącego własność gminy Lędziny, natomiast do punktu 7d projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/115/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru. Kolejno
zawnioskowała o wprowadzenie do punktu 7n projektu uchwały w sprawie członków Rady
Programowej Czasopisma Samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!”.
Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetową organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, ale w
szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 21 stycznia roku budżetowego.
Stwierdziła, że jest to sytuacja szczególna w związku z tym, że Rada Miasta jest nowo wybrana
czas jaki był na zapoznanie się z projektem Budżetu Miasta na 2015 rok oraz projektem WPF
na lata 2015 – 2015 spowodował, że jej wola jest aby te dwie uchwały zostały uchwalone w
styczniu, ale nie później niż do 31 stycznia 2015 roku. Pozostałe wprowadzone uchwały będą
omawiane przy podejmowaniu w poszczególnych punktach porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała porządek sesji po zmianach wprowadzonych przez Panią
Burmistrz.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z LIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku,
b) z I Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2014 roku,
c) z II Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 4 grudnia 2014 roku.
4. Przedstawienie planu pracy Rady Miasta oraz komisji stałych Rady Miasta na 2015 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 – 2025;
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok;
c) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczany 12 – miesięcy –kolejnej umowy w
przedmiocie najmu części pomieszczeń oraz części gruntu stanowiącego własność
gminy Lędziny;
d) zmiany uchwały nr XV/115/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru;
e) zmiany uchwały Nr LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów;
f) zmiany uchwały Nr LIII/421/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok;
g) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
h) pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;
i) udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;
j) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;
k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok;
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8.
9.

l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2015 rok.
n) członków Rady Programowej Czasopisma Samorządowego Biuletyn Informacyjny
Lędziny „Lędziny – teraz!”
Informacje.
Zakończenie.

Kolejno zarządziła głosowanie nad wprowadzonymi zmianami do porządku obrad.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów (jednogłośnie), „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących
się” – 0 głosów
W wyniku głosowania porządek obrad został zmieniony.

Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do
poniższych protokołów. Tym samym stwierdziła, że w jej ocenie protokoły powinny być przyjęte
jednogłośnie. Następnie zarządziła głosowanie nad protokołami w kolejności:

a) z LIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów (jednogłośnie), „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących
się” – 0 głosów

b) z I Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2014 roku
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów (jednogłośnie), „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących
się” – 0 głosów

c) z II Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 4 grudnia 2014 roku
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów (jednogłośnie), „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących
się” – 0 głosów
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad 4.
PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY RADY MIASTA ORAZ KOMISJI STAŁYCH RADY
MIASTA NA 2015 ROK
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszyscy radni otrzymali plan pracy Rady Miasta na 2015
roku jak również plany pracy poszczególnych komisji. Do powyższych dokumentów nikt nie
zgłaszał uwag tym samym uznaje iż powyższe plany pracy zostają zatwierdzone.
Ad 5.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje od
radnych.
Brak interpelacji i zapytań radnych.
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Ad 6.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Brak wolnych wniosków i oświadczeń radnych.

Ad 7a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2014 – 2025
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w związku z wycofaniem z porządku obrad uchwały dotyczącej
nowej prognozy finansowej na lata 2015 – 2015 oraz uchwały w sprawie Budżetu Miasta na 2015
rok do prognozy obowiązującej cały czas dodaje się te zmiany, które są najistotniejsze i
umożliwiają w gminie zaciągnięcie zobowiązań w zakresie zadań wprowadzonych
autopoprawkami, które były omawiane na komisjach merytorycznych. Następnie omówiła zadania
jakie zostały dopisane do załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 z uwagi na fakt nie pojęcia nowej prognozy finansowej
na lata 2015 – 2025. Wprowadzenie zadań umożliwi gminie zaciągnięcie zobowiązań, jednak nie
pozwoli na dokonanie wydatku, ale umowy w tym zakresie będą mogły być zawierane. Tym
samym jest czas na podjęcie uchwały budżetowej w styczniu 2015 roku bez narażania się na
konsekwencje nie wywiązania się z obowiązków. Dodała, że te zmiany maja również przełożenie
na załącznik nr 1, który w kolumnach wskazuje źródła dochodów oraz wydatki w grupach co
wynika z załącznika nr 2 określenie przedsięwzięć wieloletnich.
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/9/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 – 2025, została podjęta i stanowi załącznik nr 2
do protokołu.

Ad 4b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2014 ROK
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok nie
wprowadzono żadnych dodatkowych zmian do czasu posiedzeń komisji.
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/10/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2014 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad 7c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE NA CZAS
OZNACZANY 12 – MIESIĘCY –KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ CZĘŚCI GRUNTU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
GMINY LĘDZINY
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/11/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie na czas oznaczany 12 – miesięcy –kolejnej umowy w przedmiocie najmu części
pomieszczeń oraz części gruntu stanowiącego własność gminy Lędziny, została podjęta i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/115/11 Z DNIA 24
LISTOPADA 2011 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI DZIENNYCH
STAWEK OPŁATY TARGOWEJ ORAZ ICH POBORU
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/12/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr
XV/115/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej oraz ich poboru, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 7e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LXII/428/10 RADY
MIASTA LĘDZINY Z DNIA 30.06.2010 R. W SPRAWIE UTWORZENIA
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
Projekt uchwały nie został poddany pod glosowanie.

Ad 7f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LIII/421/14 Z DNIA 30
PAŹDZIERNIKA 2014 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD
ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2015 ROK
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
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Uchwała nr III/14/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
LIII/421/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na 2015 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wyjaśnienie rozbieżności protokołu z zapisem elektronicznym przebiegu sesji. Projekt uchwały został
odczytany przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola z numerem: III/13/14,
jednakże po konsultacji z radca prawnym mec. Wiolettą Wolek-Reszka uchwale został ostatecznie
nadany numer III/14/14 zgodnie z kolejnością przyjętego porządku obrad Rady Miasta w dniu
29.12.2014 r.

Ad 7g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WZORÓW FORMULARZY
INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie ustalenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.

Ad 7h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/16/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla
Województwa Śląskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 7i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU
PRZEMYSŁOWEGO W KATOWICACH
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/17/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad 7j.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU
BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/18/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 7k.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015
ROK
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/19/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, została podjęta i
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 7l.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/20/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

Ad 7m.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI
REWIZYJNEJ I KONTROLI NA 2015 ROK
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił autopoprawkę w zakresie godzin rozpoczęcia
posiedzeń Komisji Rewizyjnej z godziny 15.00 na godzinę 16.00.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o to czy trzeba przegłosować zaproponowaną
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zmianę do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Radca Prawny Pani Wioletta Wołek – Reszka wyjaśniła, że najbezpieczniej będzie przegłosować tą
poprawkę dalej idącą.
W związku z wyjaśnieniami Przewodnicząca Rady poddała autopoprawkę pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Godzina posiedzeń w plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok w wyniku głosowania
została zmieniona na godzinę 16.00.
W wyniku braku dalszych uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/21/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2015 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.

Ad 7n.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE CZŁONKÓW RADY PROGRAMOWEJ
CZASOPISMA SAMORZĄDOWEGO BIULETYN INFORMACYJNY LĘDZINY
„LĘDZINY – TERAZ!”
Burmistrz Miasta zwróciła się do Naczelnika Wydziału Edukacji Pana Krzysztofa Bednarczyka o
przedstawienie informacji w zakresie omawianego projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan K. Bednarczyk przedmiotowy projekt uchwały jest
podejmowany w zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2011 roku w
sprawie wydawania czasopisma Samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny –
teraz!”. W § 5 uchwały jest informacja na temat funkcjonowania Rady Programowej. Przy redakcji
gazety działa Rada Programowa w składzie 4 osób. Połowa składu osobowego powoływania jest
przez Burmistrza Miasta, drugą połowie wybiera ze swego grona Rada Miasta. Rada Programowa
jest powoływania na czas trwania kadencji Rady Miasta. Tym samym uchwałę, która należy w dniu
dzisiejszym podjąć. Burmistrz Miasta stosownym zarządzeniem powołała w skład osoby Rady
Programowej w osobach: Krzysztofa Bednarczyka Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Joannę
Figurę Dyrektor MOK jako przedstawiciela wydawcy. Przedmiotowy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Edukacji na ostatnim posiedzeniu, gdzie jako
przedstawiciele Rady Miasta zostali wytypowani radny Hubert Handy oraz radna Anna Wysocka.
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr III/22/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014 roku w sprawie wyboru członków
Rady Programowej Czasopisma Samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny –
teraz!”, została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.
Obrady zostały wznowione.
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Ad 8.
INFORMACJE
Burmistrz Miasta przedstawiła wykaz spraw jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.
Natomiast jeśli chodzi o wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta zostanie on przedstawiony w
miesiącu styczniu 2015 roku po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej w okresie
międzysesyjnym – grudzień 2014 rok:
rozpoczęto procedurę przetargową na letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta
Lędziny w 2015 roku,
rozpoczęto procedurę przetargową na remonty cząstkowe nawierzchni asfalto – betonowych
mieszanką mineralno bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015 roku,
rozpoczęto procedurę na konserwację oświetlenia ulicznego sieci skojarzonej oraz
wydzielonej na terenie miasta w 2015 roku.
Wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu
Przestrzennego w miesiącu grudniu 2014 rok:
przeprowadzono następujące przetargi:
1. W dniu 9 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w
Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej oznaczonej jako działka nr 6/2 o powierzchni 898
m2. Cena wywoławcza 35 tys. zł netto. Działka jest zwolniona z VAT. Przetarg zakończył
się wynikiem pozytywnym, cena sprzedaży 35 350,00 zł.
2. W dniu 12 grudnia 2014 roku godzinie 11.00 odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul.
Zawiszy Czarnego oznaczonej nr geodezyjnym 2763/25 o powierzchni 177 m2. Cena
wywoławcza 13 500,00 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT. Przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
3. W dniu 12 grudnia 2014 roku o godzinie 11.30 odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul.
Zawiszy Czarnego oznaczonej nr geodezyjnym 2764/25 o powierzchni 348 m2. Cena
wywoławcza 26 400,00 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT. Przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
4. W dniu 12 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00 odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul.
Zawiszy Czarnego oznaczonej nr geodezyjnym 2771/25 o powierzchni 117 m2. Cena
wywoławcza 5 tys. zł. Działka jest zwolniona z VAT. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Na miesiąc styczeń 2015 roku ogłoszono następujące przetargi:
1. W dniu 12 stycznia 2015 o godzinie 11.00 odbędzie się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul.
Lędzińskiej oznaczonej jako działka nr 85/52 o powierzchni 79 m2 zabudowanej
fragmentem budynku wzniesionego przez właściciela nieruchomości sąsiednich. Cena
wywoławcza 8 tys. zł. Działka jest zwolniona z VAT.
2. W dniu 12 stycznia 2015 o godzinie 12.00 odbędzie się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul.
Kopalnianej oznaczonej jako działka nr 2878/4 o powierzchni 156 m2 zabudowanej
budynkiem garażu. Cena wywoławcza 14 500,00 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT.
3. W dniu 12 stycznia 2015 o godzinie 12.30 odbędzie się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul.
Kopalnianej oznaczonej jako działka nr 2879/4 o powierzchni 22 m2. Cena wywoławcza
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1 450 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT.
4. W dniu 12 stycznia 2015 o godzinie 13.00 odbędzie się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul.
Kopalnianej oznaczonej jako działka nr 288/4 o powierzchni 34m2. Cena wywoławcza
2 200 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT.
5. W dniu 14 stycznia 2015 o godzinie 11.00 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy
Czarnego oznaczonej jako działka nr 2760/25 o powierzchni 128m2. Cena wywoławcza
5 900 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT.
6. W dniu 14 stycznia 2015 o godzinie 11.30 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy
Czarnego oznaczonej jako działka nr 2761/25 o powierzchni 139m2. Cena wywoławcza
6 400 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT.
7. W dniu 14 stycznia 2015 o godzinie 12.00 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy
Czarnego oznaczonej jako działka nr 2762/25 o powierzchni 148m2. Cena wywoławcza
6 800 zł netto. Działka jest zwolniona z VAT.
W trakcie przygotowywana są umowy najmu gruntów pod garaże z datą obowiązywania od
dnia 1 stycznia 2015 roku na czas oznaczony 3 lat.
Wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w miesiącu
grudniu 2014 rok:
W dniu 10 listopada 2014 roku rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem poza cenowych kryteriów oceny ofert zgodnie z ostatnią
nowelizacją pod nazwą „Bankowa obsługa budżetu gminy Lędziny, podległych jednostek
organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury”. W postępowaniu złożono dwie
oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ING Bank Śląski SA Centrum Bankowości
Korporacyjnej w Katowicach. Aktualnie ING Bank Śląski przygotowuje umowę ramowa
zawierającą istotne dla stron postanowienia zamieszczonych specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Kwoty z umowy: cena: koszt 1 grosz, opłacalność ekonomiczna
rachunki bieżące 0,77 %, opłacalność ekonomiczna lokaty weekendowe 1,77%,
oprocentowanie kredytów rachunków bieżących 1,97%. Umowę podpisano 8 grudnia 2014
roku. Niezwłocznie po podpisaniu umowy w dniu 9 grudnia 2014 roku opublikowano w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Letnie
utrzymywanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2015 roku”. Został
opracowany SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) do w/w przedmiotu
zamówienia wprowadzające dodatkowe kryterium oceny ofert. Cena 80%. Termin reakcji
poniżej 14 dni z 20%. SIWZ po weryfikacji Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
został opublikowany w BIP łącznie z ogłoszeniem o informacji o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2014 roku o godzinie 9.00 po
opublikowaniu odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców do SIWZ.
W związku z kontrolą na zakończanie realizacji projektu „Rewitalizacja historycznego
Centrum Lędzin Plac Farski” przeprowadzoną przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przygotowano dokumenty związane z
postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz wnioski o
płatność wraz z dokumentami finansowymi oraz udzielono odpowiedzi na wszelkie pytania i
wątpliwości osób kontrolujących. Kontrola nie wniosła zastrzeżeń dotyczących realizacji
projektu.
W dniu 16 grudnia 2014 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą „Remonty cząstkowe nawierzchni asfalto – betonowych mieszanka mineralną
bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015 roku”. Został opracowany SIWZ do w/w
przedmiotu zamówienia wprowadzający dodatkowe kryterium oceny ofert. Cena 80%.
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Termin reakcji poniżej 14 dni 20%. SIWZ po weryfikacji Wydziału Infrastruktury i
Gospodarki Miejskiej został opublikowany w BIP łącznie z ogłoszeniem o zamówieniu z
Biuletynem Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2014 roku o godzinie
10.00 po opublikowaniu odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców do SIWZ.
Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego zadania
dofinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego po nazwą „Budowa
infrastruktury około turystycznej ośrodka rekreacji sportowej Zalew w Lędzinach w celu
podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”. Inwestycja obejmuje m. in. nawierzchnie
utwardzone, alejki spacerowej wraz z elementami małej architektury, oświetlenie, plac
zabaw, zagospodarowanie terenu, oznakowanie parkingu, roboty rozbiórkowe.
Kolejno poinformowała, że zarządzeniem nr 0050.18.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z
dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma
samorządowego Biuletynu Informacyjnego Lędziny „Lędziny – teraz!” został powołany od
dnia dzisiejszego na stanowisko Pan Marcin Podleśny.
Przewodnicząca Rady odczytała informacje, które wpłynęły do Biura Rady Miasta:
1. Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania Pani Burmistrz
gratulacji z tytułu wyboru na zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta. Pismo stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
2. Pismo II Wicewojewody Śląskiego w sprawie propozycji Wojewody odnośnie
przedstawiciela Rady Społecznej MZOZ w Lędzinach z ramienia Wojewody. Pismo
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
3. Postanowienie nr DKT-712-18/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 4
grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych, stanowiące załącznik nr
17 do protokołu.
4. Pismo RIO w Katowicach w sprawie wyróżnienia Członka Bieruńsko – Lędzińskiej Izby
Przemysłowo – Handlowej, Przedsiębiorcę z Miasta Lędziny z firmy DREWSMOL.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
5. Pismo Burmistrza Miasta Lędziny w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli z
Rady Miasta Lędziny do prac z Zespole ds. mieszkaniowych. Pismo stanowi załącznik
nr 19 do protokołu.
Poinformowała również, że zostaje przesunięty termin kolejnej Sesji Rady Miasta
Lędziny na dzień 22 stycznia 2015 roku.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że z uwagi na przeniesienie podjęcia uchwał w sprawie WPF na
lata 2015 – 2015 oraz Budżetu Miasta na 2015 rok na miesiąc styczeń 2015 roku trzeba
przesunąć termin Sesji by był bardziej bezpieczny. Dodała, że to pozwoli na omówienie
Budżetu Miasta na 2015 rok oraz pozwoli na wywiązanie się z zobowiązań, które zostaną
zaciągnięte na początku roku w związku z wpisaniem do WPF przedsięwzięć wieloletnich.
Wiceprzewodniczący Rady Edward Urbańczyk zaproponował aby na posiedzenie Sesji
Rady Miasta Lędziny zaprosić właściciela firmy DREWSMOL z uwagi na tak duże
wyróżnienie.
Przewodnicząca Rady przyjęła propozycję Wiceprzewodniczącego.
Burmistrz Miasta poinformowała, że jako Burmistrz Miasta była zaproszona na wręczanie
Diamentowego Laura dla właściciela firmy DREWSMOL. Tym samym zobowiązała się, że
jej osoba przygotuje kwiaty i w imieniu wszystkich złożyć je na ręce wyróżnionego. Dodała,
że w jej ocenie zaproszenie leży w gestii Pani Przewodniczącej i całej Rady Miasta.
Radny Janusz Gondzik poinformował, ze na rynku ukazała się płyta z kolędami do
mieszkanki Lędzin Pani Dagmary Kupczyk. Dodał, ze jest to jej 3 płyta wydana
samodzielnie.
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Burmistrz Miasta poinformowała, że zaprosiła wszystkich zebranych na Miejskiego
Sylwestra. Dodała, że na stronie internetowej miasta jest już zamieszczona informacja o
Sylwestrze, który odbędzie się w innym miejscu. Sylwester zaczyna się o 23.30 do 01.30
miejsce parking przy Urzędzie Miasta od strony wejścia do banku. Grac będzie DJ,
natomiast o północy będą życzenia i światełka do nieba. Zwróciła się o przekazanie
informacji w tym zakresie. Parking będzie zamknięty, ale parkować będzie można na placu
położonym poniżej Urzędu. Kolejno poinformowała, ze w momencie kiedy zmieni się
termin Sesji automatycznie terminy posiedzeń komisji zmieniają się na tydzień wcześniej.
Dodała, ze informacja o terminach posiedzeń komisji zostanie przekazana przez Biuro Rady
Miasta w formie mailowej.
Radny Tomasz Kostyra zapytał czy zakończyła się już procedura wyboru Kierownika
Miejskiego Zarządu Budynków?
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że procedura rozstrzygnięcia konkursu naboru na wolne
stanowisko urzędnicze do dnia dzisiejszego nie została jeszcze zakończona. Odbyła się już
część formalna czyli została ocenione dokumenty pod względem. II etap konkursu tj.
przesłuchanie kandydatów spowoduje zakończenie prac komisji, które w efekcie spowoduje
wyłonienie osoby na w/w stanowisko. Procedura na pewno zostanie zakończona do 31
grudnia 2014 roku.
Ad 9.
ZAKOŃCZENIE
Przewodnicząca Rady Miasta wobec wyczerpania porządku obrad oraz działając zgodnie z
obowiązującą Ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miejskiej Lędziny, zakończyła
obrady Sesji Rady Miasta słowami:
ZAMYKAM OBRADY III SESJI RADY MIASTA VII KADENCJI
Liczba załączników: 19
W tym nagranie z przebiegu obrad posiedzenia sesyjnego na płycie CD, które stanowi integralną
część protokołu.
Załączniki są dostępne do wglądu w Biurze Rady.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła
Mariola Kaiser
Daria Buszta

Obradom przewodniczyła
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